
Grunddata från Ladok
Kurskod: JPGH01
Anmälningskod: 37213
Termin: VT-21
Startvecka: 202108
Slutvecka: 202117
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 36

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursupplägget ska utvärderas, vilket blir särskilt viktigt i och med att kursen gavs för första gången
samt att den genomfördes huvudsakligen på distans. Innehållet i sig synes vara väl avvägt, men
upplägg, övningar etc. ska ändock gås igenom.

Litteraturen och övrigt material ska inventeras och utvärderas, så att eventuellt ny litteratur kan tas
in samt existerande material på ett bra sätt kommuniceras mot studenterna från start av kursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Socialrätt, 15.0 hp (JPGH01)
Kursansvarig: Per-Ola Wiklander





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Analysen bygger på utöver den universitetsgemensamma utvärderingen, även på en kursspecifik utvärdering
som genomförts i anslutning till kursen.

Studenterna synes överlag vara nöjda med kursen och kursupplägget. Informationen under kursens gång och
studiematerialet har tagits emot till övervägande del väl även detta kurstillfälle. Återigen kritiseras viss
kurslitteratur, medan annan litteratur fått ett bättre mottagande i år jämfört med förra året - möjligen beaktat
ett försök att kommunicera syftet med just den senare litteraturen på ett tydligare sätt till detta kurstillfälle.

Några studenter vill ha ännu mer PM-skrivande och färre tentor (idag 2 + 2). Andra har dock tyckt att
nuvarande upplägg är bra. Överlag synes "tempot" vara uppskattat där det ges tid för fördjupning/reflektion
inom ramen för de olika delarna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Några större förändringar inför nästa år är inte planerade.

Litteraturen och övrigt material ska dock inventeras och utvärderas, så att eventuellt ny litteratur kan tas in
samt existerande material på ett bra sätt kommuniceras mot studenterna från start av kursen.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


